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Treatment 
radical penetration (%) speed of germination (%) 

30 °C 40 °C 50 °C 30 °C 40 °C 50 °C 

Water (control) 30.0 ab 57.0 a 0 97.5 98.5 71.0 ab 

Pig manure tea 1:10 17.5 b   17.5 bc 0 95.5 97.0 62.5 b 

Pig manure tea 1:20 48.0 a 25.0 b 2 95.0 97.5 81.0 a 

Pig manure tea 1:30 40.5 ab 25.0 b 0 96.0 95.5 74.0 ab 

Liquid fertilizer 1:300 44.0 ab  4.0 c 0 98.5 95.0 74.0 ab 

Liquid fertilizer 1:400 20.5 b 33.0 b 0 97.0 97.0 61.0 b 

Liquid fertilizer 1:500 42.5 ab 31.5 b 0 92.0 97.0 73.5 ab 

F-test ** ** - ns ns ** 

C.V. (%) 34.04 29.48 - 3.06 3.24 9.48 

การแชเมลด็พนัธุขาวพนัธุสุพรรณบรุ ี 1 ดวยสารละลายอาหารเสริมพืชนาน 24 ชั่วโมง พรอมกับมี

การบมตอ 48 ชั่วโมง สามารถยกระดบัความแขง็แรงของเมลด็พนัธุขาวใหดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพท่ีมีอุณหภูมิ

สูง 40-50 °ซ ท่ีอุณหภูมิ 40 °ซ การแชเมลด็พนัธุขาวดวยปุยน้าํตอน้าํอัตรา 1:500 ชวยใหตนกลาขาวมคีวาม

ยาวตนและความยาวรากสูงท่ีสดุ ในขณะท่ีอุณหภูมิ 50 °ซ การแชเมลด็พนัธุขาวดวยน้าํแชมลูสกุรตอน้าํอัตรา 

1:20 ทําใหเมล็ดพันธุขาวมีความเร็วในการงอกและเปอรเซ็นตความงอกสูงท่ีสุด 

การแชเมลด็พนัธุขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอุณหภูม ิ50 °ซ ดวยน้ําขี้หมูตอน้าํอัตรา 1:30 มีผลทํา

ใหเมล็ดมกีารงอกท่ีเร็ว และเปอรเซ็นตความงอกสูงสดุ ขณะท่ีอุณหภูมิ 40 °ซ พบวา การแชดวยปุยน้าํตอน้าํ

อัตรา 1:300 มีผลตอความเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตความงอกมากท่ีสดุ สวนการแชเมลด็พนัธุขาวท่ี

อุณหภูมิ 30 °ซ ดวยสารละลายอาหารเสริมพืชทุกอัตรา ทําใหขาวมีความเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตความ

งอกสูงกวาการแชเมล็ดพนัธุดวยน้ํา 

ผลการทดลอง 

เอกสารอ้างองิ 

สรุป 

Table 1 Effect of pig manure tea and liquid fertilizer on radical 

penetration and speed of germination of Suphan Buri 1 rice seeds, after 

Incubation 48 hour  and 3 day 

การแชเมล็ดพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ดวยนํ้าแชมูลสุกรตอนํ้าอัตรา 1:20 ทําใหเมล็ดพันธุ

ขาวมีการเกิดปุมรากไดเร็วที่สุดหลังบม 48 ช่ัวโมง คือ 48.0 % และแตกตางทางสถิติ กับการ

แชเมล็ดพนัธุขาวกอนปลูกดวยนํ้า (กรรมวิธีควบคุม) ที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวมีการเกิดปุมราก

นอยที่สุดคือ 30.0 % (Table 1) สําหรับผลของการแชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกที่อุณหภูมิ 50 °

ซ พบวา การแชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกดวยนํ้าแชมูลสุกรตอนํ้าอัตรา 1:20 ทําใหเมล็ดพันธุขาว

มีความเร็วในการงอก 3 วันหลังเพาะ และมีเปอรเซ็นตความงอกแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี

ควบคุม โดยมีความเร็วในการงอกและเปอรเซ็นตความงอก 81.0 และ 88.0 % ตามลําดับ 

(Table 1 และ Table 2)  

และการแชเมลด็พนัธุขาวดวยสารละลายอาหาร

เสริมพืชทุกอัตรามีผลทําใหขาวมีความงอก 95.5-

96.5 % ในขณะท่ีการแชเมลด็พนัธุขาวดวยน้ําทํา

ใหเมล็ดพันธุขาวมีความงอก 94.0 % (Picture 1) 

Treatment 
germination (%) 

30 °C 40 °C 50 °C 

Water (control) 99.5 97.5 75.0 b 

Pig manure tea 1:10 94.5 96.0 68.0 b 

Pig manure tea 1:20 92.5 97.0 88.0 a 

Pig manure tea 1:30 95.5 97.0 78.0 ab 

Liquid fertilizer 1:300 93.5 95.0 79.0 ab 

Liquid fertilizer 1:400 96.5 97.0 77.5 ab 

Liquid fertilizer 1:500 93.5 94.5 77.5 ab 

F-test ns ns * 

C.V. (%) 3.53 3.24 9.02 

Table 2 Effect of pig manure tea and liquid fertilizer on 

germination of Suphan Buri 1 rice seeds, 7 days 

ns = not significant, ** = significantly different at P≤0.01 

Means in the same column with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT. 

ขาว (Oryza sativa L.) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย ในการเพาะปลกูขาวน้ัน มักทําการ

แชเมลด็พนัธุในน้าํกอนปลูกเนื่องจากทําใหขาวงอกไดเร็วขึน้ (Farooq et al., 2006) นอกจากนีก้ารแชเมลด็พนัธุ

พืชในน้าํระยะหนึ่งกอนการเพาะเมลด็ จะทําใหเมลด็พนัธุงอกไดดขีึ้น มีการเจรญิเตบิโตของตนกลาเร็วขึ้น และเปน

การหลกีเลี่ยงสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมของดนิและสภาพอากาศ (Bradford, 1986) ในการแชเมลด็พนัธุพืช

กอนปลกูบางกรณีอาจมกีารใสสารกําจดัศตัรพูืชหรือธาตุอาหารพืชเพิ่มเติม เพื่อชวยใหตนกลางอกไดดีขึน้ และลด

การเขาทําลายจากศตัรพูืช โดยน้าํแชมูลสกุรนัน้ พบวา มีธาตุอาหารพืชสะสมอยูมาก ประกอบไปดวย ธาตุอาหาร

หลัก ธาตุอาหารรอง และจลุธาตุอาหาร (สกัุญญา และคณะ, 2554) สาํหรับปุยน้าํซ่ึงมีธาตสุังกะสีและธาตุ

แมงกานสีนัน้ ธาตสุังกะสจีะชวยใหขาวไมมีอาการใบเหลือง ตนสัน้ แคระแกร็น และธาตุแมงกานสีมีความสาํคญั

ตอการสงัเคราะหแสงของพืช 

ในปจจบุันเปนท่ีทราบกันดีวาประเทศไทยมีอากาศรอนขึน้ โดยในป พ.ศ. 2555 มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปและ

รายเดือนทุกเดือนสูงกวาคาปกต ิ และหลายพืน้ท่ีมีอุณหภูมสิูงสดุสูงกวาสถิติเดิมท่ีเคยตรวจวัดไดโดยมอุีณหภูมิ

สูงสดุ 41.7 °ซ (กรมอุตนุิยมวิทยา, 2556) จากการทดลองเบื้องตน พบวา การนาํเมลด็พนัธุขาวขาวดอกมะล ิ

105 ซ่ึงเปนขาวไวตอชวงแสง มาแชน้าํกอนปลกูในขณะท่ีอากาศมีอุณหภูมสิูง ทําใหเมล็ดพนัธุขาวมีความงอก

ลดลง การศึกษาในครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพือ่พิจารณาผลของน้ําแชมูลสกุรและปุยน้าํตอความงอกและความ

แข็งแรงของเมลด็พนัธุขาว 2 พนัธุ คือ พนัธุขาวดอกมะลิ 105 และสพุรรณบรุ ี 1 ในอุณหภูมท่ีิแตกตางกัน เพื่อ

ศึกษาอัตราท่ีเหมาะสมในการใชน้าํแชมูลสกุร หรือปุยน้าํในการแชเมลด็พนัธุขาว หากมีความจาํเปนตองเพาะกลา

ขาวในขณะท่ีอุณหภูมิสูง หรือแชเมล็ดพนัธุขาวกอนปลกูดวยน้ําท่ีมีอุณหภูมิสงู 

การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุ ์
  การทดสอบความเรว็ในการงอกของเมลด็พนัธุ ์ ทาํการบนัทึกข้อมลูความเรว็ในการงอกของ

เมลด็โดยนับจาํนวนราก หรอืปุ่ มรากท่ีโผล่พ้นเมลด็ หลงับม่ 48 ชัว่โมง และ 3 วนัหลงัเพาะ  

  การทดสอบความงอกของเมลด็พนัธุ ์ ทาํการทดสอบความงอกในห้องปฏิบติัการ โดยใช้วิธีการ

เพาะเมลด็แบบระหว่างกระดาษ (between paper) ท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส ให้แสง 12 ชัว่โมง 

จาํนวน 4 ซํา้ ทาํการประเมินผลท่ี 7 วนัหลงัเพาะเมลด็ และรายงานผลเป็นเปอรเ์ซน็ตค์วามงอก  

  การเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยนําเมลด็พนัธุจ์ากแต่ละกรรมวิธี จาํนวน 4 ซํา้ ซํา้ละ 25 เมลด็ 

ไปเพาะในท่ีมืดท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั ทาํการประเมินความงอกแล้วคดัเอา

ต้นกล้าปกติมาวดัความยาวของลาํต้น รายงานผลเป็นความยาวต้นกล้าเฉล่ีย และทาํการวดัความ

ยาวรากรายงานผลเป็นความยาวรากเฉล่ีย 

ns = not significant, * = significantly different at P≤0.05,  

Means in the same column with different letters are significantly different at 

P≤0.05 by DMRT. 
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Picture 1 Effect of various plant 

supplements on germination of 

KDML 105 rice seeds, 7 days  

การแชเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิดวย

สารละลายอาหารเสริมพืชทุกอัตรามีผล

ทําใหขาวมีความงอก 95.5-96.5 % 

ในขณะที่การแชเมล็ดพันธุขาวดวยนํ้าทํา

ใหเมล็ดพันธุขาวมีความงอก 94.0 % 

(Picture 1) 
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